
”Kuninkaan Poika evakossa”

Kun sain tämän aiheen piirihallitukselta, niin ajattelin, että mitä ihmettä minä 
tästä aiheesta puhun? Mieleeni nousi Joosefin ja hänen vaimonsa, Marian, 
pakomatka Egyptiin, pienen Jeesus-lapsen kanssa.
Tästä matkasta kertoo, Matteus evankeliumissaan (2:13-15). Kun mietin ja 
rukoilin tämän aiheen avautumiseksi sitä, että miten tästä aiheesta vääntäisin 
evankeliumia, niin sain ikään kuin ahaa-elämyksen.

Jeesuksen kotimaa ja koti olikin taivaassa ja hän tuli tänne maan päälle ikään 
kuin evakkoon, meitä ”evakkolaisia” pelastamaan. Ihmistenkin oikea paikka 
olisi ollut paratiisi. Mutta syntiinlankeemuksen seurauksena he joutuivat ajetuksi 
pois sieltä. Toisin sanoen. Aadam ja Eeva, sekä heidän lankeemuksensa myötä 
koko ihmiskunta joutui evakkoreissulle. 

Koko ihmiskuntana harhailemme etsien oikeaa isänmaata. Vallankin ne, jotka 
uskossa haluavat vaeltaa. Näinhän myös Hebrealaiskirje (11:13) meille kertoo 
Vanhan liiton pyhistä: ”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua 
saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja  
tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä.”

Uskova kansa aina Aabelista, Eenokista, Nooasta ja Aabrahamista alkaen on 
kokenut tällaista vierautta täällä maan päällä. Kun elämä potkii eri tavalla, on 
sairautta, on synnin kiusauksia, on lankeemuksia ja muitakin vastoinkäymisiä, 
niin tulee ikävä todelliseen kotiin, eli taivaaseen. 

Ihminen kokee ettei tämä ole lopullinen paikka, vaan on jotain parempaa, se on 
taivaallista. Tällainen ikävä oli apostoli Paavalillakin, kun hän täällä 
evakkoreissulla vei evankeliumia eteenpäin. Hän kirjoittaa Fil.kirjeessään 
(1: 23-24): ”Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä 
eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; 
24. mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi.” 
 
Näin siis apostoli Paavali monien koettelemusten kypsyttämänä tähyili taivaan 
ihanuuteen, mutta koki tehtävän vielä olevan kesken. Hyvät ystävät! Mekin 
välillä tähyilemme taivaaseen, kun elämä potkii ja on vaikeuksia. Toisaalta 
meitäkin Herra tarvitsee täällä ajassa kiusoistamme ja lankeemuksistammekin 
huolimatta armon ja anteeksiantamuksen sanan julistamisessa. ”Eloa on paljon,  
mutta työmiehiä vähän”, sanotaan sanassa. ”Evakkoreissumme” on vielä 
kesken.

Siihen aikaan, kun Kuninkaan Poika tähyili tänne maan päälle tuloaan, niin Hän 
sanoi Isälleen,  minun ”ihastukseni olivat ihmislapset.” (Sananl.8:31) 



Hän myöskin sanoi Isälleen taivaassa: ”Teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä  
mielisty; minun korvani sinä avasit, polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi. 

8. Silloin minä sanoin: "Katso, minä tulen; kirjakääröön on kirjoitettu, mitä  
minun on tehtävä.

9. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on  
minun sydämessäni." (Ps.40:7-9) 

Myös Heb.kirjeen kirjoittaja viittaa tähän Psalmin kohtaan (10:5-7) seuraavaa: 
”Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut,  
mutta ruumiin sinä minulle valmistit; 

6. polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7. Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta  

kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala." 

Huomasimme, että kirjeen kirjoittaja viittaa tässä ruumiiseen, minkä Jumala oli 
Pojalleen suunnitellut ja valmistanut. Ja tätä Jumalan Pojan ihmiseksi tulemista 
olemme hiljan juhlineetkin joulun aikaan. 

Tässä kohden muistuu mieleeni edesmenneen Eino J. Honkasen sana, kun hän 
opetti Raamattua Ryttylän lähetyskeskuksessa. Hän sanoi, että Jumalan täytyi 
tulla ihmiseksi, jotta hän saisi välitettyä ihmisille, ihmisten kielellä, tahtonsa 
täällä maan päällä. Hän vertasi sanomaansa muurahaisiin. Hän sanoi, ettei 
muurahaistakaan ymmärrä kukaan muu kuin toinen muurahainen…

Huomasimme myös Psalmista, että Jeesus, Jumalan Poika, kertoi Isälleen, että 
polttouhrit ja ruokauhrit eivät Isää miellytä loputtomasti. Jeesus lupasi lähteä 
vapaaehtoisesti ”evakkoreissulle” tänne maan päälle, täyttämään Isänsä tahdon. 

”Kirjakääröön on minusta kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi,  
minun Jumalani,  minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni”, 
sanoo Kuningas poikanen eli Kuningas itse. Näin Jumala tuli ihmiseksi neitsyt 
Marian kautta, niin kuin olemme Joulun sanomassa kuulleet…

Kauan ei Jeesus saanut olla rauhassa, kun tuli enkeliltä viesti Jeesuksen 
kasvatti-isälle, Joosefille. ”Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin,  
ja ole siellä siihen asti, kun minä sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta  
surmatakseen hänet.” (Matt.2:13)
Jatkosta huomaamme, kuinka Joosef alkoi toimia heti enkelin ilmoituksen 
mukaan. Hän tajusi, että sanoma oli tullut todellakin Jumalalta. Aikaa ei ole 
viivyttelyyn…Hän lähti, ja oli siellä niin kauan kuin tuli uusi käsky 
paluumuuttoon ajallisesta evakosta.

Raamattua lukeneena olemme huomanneet, kuinka Jeesus poikanen alati 
seurusteli Jumalan sanan kanssa. Hän kerrankin jäi vanhempien seurueesta 
Jerusalemiin. Siellä hän kuunteli, kun kirjanoppineet selittivät kirjoituksia. Hän 



oli myös altis kyselemään ja myös vastailemaan, niin että he oikein ihmettelivät, 
mistä hänellä on tämä viisaus. Hän sanoi vanhemmilleenkin: ”Ettekö tienneet,  
että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?”Ei ihme, että 
vanhemmat eivät ymmärtäneet Jeesus- nuorukaisen sanoja.

Jeesuksen valmistumisaika oli pitkä. Hän aloitti julkisen toimintansa noin 30 
vuotiaana. Sen jälkeen, kun Hän oli saanut Johannes Kastajalta kasteen. Hän 
toimi opetuslastensa ja muitten luoksensa tulevien ruokauhrina, opettaen ja 
julistaen heille hyvää sanomaa, Jumalan valtakunnasta.

Hän julisti mm. halvatulle miehelle: ”Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun 
syntisi annetaan sinulle anteeksi.” (Matt.9:2) Sokealle kerjäläiselle 
Bartimeukselle, joka kerjäsi armoa Daavidin Pojalta, jotta saisi näkönsä,  hän 
sanoi: ”Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohta hän sai näkönsä ja 
seurasi häntä.”  (Mark.10:52)

Syntiselle naiselle, joka itki pahuuttaan ja voiteli Jeesuksen jalat kalliilla 
alabasterivoiteella, Jeesus sanoi: ”Sinun syntisi ovat anteeksiannetut.”
Ja kun läsnäolijat alkoivat ihmettelemään, että kuka tämä on, joka synnitkin 
anteeksi antaa, niin Jeesus sanoi uudelleen vähän eri sanoin: ”Sinun uskosi on 
sinut pelastanut; mene rauhaan.”  (Luuk.7:36-50)

Lukematon määrä oli ihmisiä hänen ympärillään, joille hän toi avun. Hän oli 
heidän ruokansa ja juomansa. Pietarikin sanoi kerran, kun Jeesus sanoi 
opetuslapsilleen: ”Tahdotteko tekin mennä pois?” Niin Pietari vastasi: ”Herra,  
kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat.” (Joh.6:67-
68) Hän, Jeesus, oli kaikille, jotka janosivat todellista elämää, heidän 
ruokauhrinsa.

VT:n ruokauhrin lestyt jauhothan merkitsivät Jeesuksen inhimillistä olemusta 
täällä ajassa. Öljy, joka sekoitettiin jauhoihin merkitsi Jeesuksen sikiämistä 
Pyhän Hengen kautta. Ja jauhojen päälle vuodatettu öljy merkitsi sitä, kun 
Jeesus voideltiin Pyhällä Hengellä kasteen yhteydessä. Hän sai näin Jumalallisen 
valtuutuksen , viisauden ja voiman työhönsä. Hänestä tuli todellista elämän 
leipää, kaikille jotka sitä janosivat, ja  tulee tänäänkin jotka sitä halajavat.

Sanoohan Jeesus (Joh.7:37-38): ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja  
juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu  
sanoo, juokseva elävän veden virrat.” Ja vielä (Joh.6:35): ”Minä olen elämän 
leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei  
koskaan janoa.” 

Kun ihminen on päässyt maistamaan miten suloista on elää yhdessä 
Kristuksen kanssa, niin siitä avautuu myöskin ruokauhrin merkitys. Hän on 
jatkuvasti valmis tekemään parannusta. Hän on valmis panemaan kaikki painot 



ja synnit pois elämästään. Hän myös  halaa väärentämätöntä Jumalan sanan 
maitoa, joka hänen sieluansa ruokkii. Tästä kertoo mm. (1Piet. 2) luku.

Ja kun aika kypsyi, niin tämä Jumalan Poika antoi itsensä Golgatan ristillä Isälle 
vapaaehtoisesti suloiseksi tuoksuksi. Näin hän tyydytti Isänsä tahdon, ollen 
hänelle täysin kuuliainen uhraamalla itsensä. 

VT:n polttouhria ei enää tarvita, sillä Jeesus on täyttänyt täydellisesti 
polttouhrin merkityksen. Hän on meidän polttouhrimme. Ja kun me hänen 
vanhurskauteemme uppoamme synteinemme, kaikkinemme, niin Jumala on 
myös meille suosiollinen, samoin kuin hän oli Pojallensakin. 

Sillä Polttouhrin merkityshän on Kristus meidän vanhurskautemme. Hänessä 
katoaa oma saastainen vanhurskautemme. Hänessä yhdistymme Kristuksen 
pyhyyteen,  puhtauteen ja täydelliseen vanhurskauteen.

Kristus antoi itsensä myöskin meidän edestämme synti-ja vikauhrina.
Syntiuhrihan merkitsi  syntisyytemme eli perisyntimme edestä annettua uhria ja 
vikauhri meidän vaelluksemme mukana tuomat tekosynnit.  Nämä molemmat 
merkitykset ovat Jeesuksen uhrissa täyttyneet.

Syntimme tuomittiin lihassa, kuten (Room. 8:3) meille kertoo: ”Sen Jumala 
teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden  
ja tuomitsemalla synnin lihassa.” 

Toisin sanoen. Jeesuksen lihassa tuomittiin meidän syntimme. Ja oikeastaan 
vielä enemmän, sillä Jeesus tehtiin synniksi meidän edestämme. Tästä kertoo 
mm. (2Kor.5:21): ”Sen, joka ei synnistä mitään tiennyt, hän meidän tähtemme 
teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” 

Ajatelkaamme, miten kova oli Jeesuksen osa täällä evakossa. Hänet tehtiin 
synniksi. Siksi hänen oli kuoltava, sillä Raamatun mukaan synnin palkka on 
kuolema.

Vikauhri annettiin erikseen VT:ssa Jumalaa kohtaan tehdyistä rikkomuksista 
ja erikseen lähimmäistämme kohtaan tehdyistä rikkomuksista. (Nämäkin 
tekosyntimme Kristus on kantanut ristin puulle). 

Näitten uhrien merkitys on ensimmäinen. Ensinhän polttavat sieluamme 
tekosyntimme. Huomaamme olevamme syntisiä, kun kuulemme julistettavan 
lakia. Silloin pakenemme Kristuksen syliin, jonka tiedämme kantaneen meidän 
syntimme.

Vasta sitten, kun usko syvenee Jumalan sanan tuntemisen kautta, me 
huomaamme olevamme myöskin juuriltamme syntisiä. Olemme 



syntiturmeluksen orjia Aadamin ja Eevan lankeemuksen perusteella. Toisin 
sanoen. Meissä asuu perisynti, joka tuottaa meille pettymyksiä yhä uudelleen ja 
uudelleen.

Ja kun tämän, synti-ja vikauhrin merkityksen olemme käsittäneet, niin sitten 
vasta käsitämme KIITOSUHRIN merkityksen rauhan, ilon ja kiitollisuuden 
uhrina. Tämän uhrin kautta me näemme, että syntimme on ikiajoiksi pyyhitty 
pois. Eikä ole kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, kuten 
(Room.8:1) siitä meille kertoo. 

Tästä me siis ylistämme ja kiitämme Jumalaa ja Isää sekä Herraamme Jeesusta 
Kristusta. Jumala, Isä, on lepytetty Jeesuksen Kristuksen uhrissa kertakaikkiaan.
Kuten tuo (Heb.10) meille kertoo.

Ja vielä (Heb.9:12): ”Mutta …Kristus… meni, ei kauristen ja vasikkain veren  
kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai  
aikaan iankaikkisen lunastuksen.”

Eikö olekin pelastus ihmeellinen? Se on täydellinen ja myöskin iankaikkinen.
Tämä Yhteysuhri  muistuttaa meitä siitä, että Jeesuksen Kristuksen uhrin myötä 
meillä on mahdollisuus saada yhteys myöskin veljiimme ja sisariimme, Jumala-
yhteyden lisäksi.

Muistamme mitä Jeesus kerran rukoili ylimmäispapillisessa rukouksessa: ”Että 
he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että  
hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.” 
(Joh.17: 21)

Ja ettei Jeesuksen evakkoreissutyö jäisi hedelmättömäksi, niin Isä herätti hänet 
kolmantena päivänä kuolleista.

Naiset veivät viestiä: Hauta on tyhjä, ei hän ole täällä…..
Pietari ja Johannes kiirehtivät haudalle ja totesivat saman…
Sitten Jeesus ilmestyi pelokkaille opetuslapsilleen
lukittujen ovien sisäpuolella ja sanoi: ”Rauha teille! Ja sen sanottuaan hän 
näyttää heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsevat nähdessään  
Herra.”  (Joh.20:19-23) 
Sitten hän sanoi heille uudelleen: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt  
minut, niin lähetän minäkin teidät.” 
Ja vielä: ”Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat  
anteeksiannetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.”

Ylösnoussut Jeesus tahtoi julistaa seuraajilleen kuoleman valta on murrettu, 
synnit on sovitettu, velka poistettu. Ihmispelko on voitettu. Älkää pelätkö! 



Ottakaa Pyhä Henki ja julistakaa katuville synnit anteeksi Herran Jeesuksen 
Kristuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä.

Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus antoi kaste- ja opetuskäskyn 
(Matt.28:18-20).
Markuksen evankeliumissa Jeesus käski mennä kaikkeen maailmaan 
saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. (Mar.16:15)
Luukkaassa kehotetaan saarnaamaan parannusta hänen nimessään kaikille 
kansoille. (Luuk. 24:47)

Ja vielä ennen evakkoreissulta poismenemistään, Jeesus antoi lupauksen Pyhästä 
Hengestä, jonka he tulevat saamaan voimaksi Hänestä todistamiseen. (Ap.t.1:8)

Nyt oli sitten Kuninkaan  Pojan, eli Jumalan Pojan ”evakkoreissu” tehty. 
Isä otti Hänet taivaaseen, sinne josta Hän oli reissulle vapaaehtoisesti Isää 
kunnioittaakseen lähtenyt.
Ja kerran hän tulee takaisin, ja ottaa meidät evakossa rähjääntyneet lapsensa 
kotiin. (Ap.t.1:11)

Tämä puhe on pidetty Oulussa Heinätorin srk-kodissa 15.1.2006  


